
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 

 

   

 

 

АНОТАЦІЯ 

РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 
 

Проектування елементів енергосистем 

(назва дисципліни) 

 

 

Напрям підготовки: 6.010104.01 Професійна освіта. Енергетика 

Спеціалізація:   Електроенергетика 

Термін засвоєння  ОПП:                                4 роки  - нормативний,  
3 роки- скорочений(для денноїю), 5років  - нормативний (для заочної) 
                                                                      (нормативний, скорочений строк навчання) 
 
 

Форма навчання:         для всіх форм навчання 
                                                  (денна,заочна форма навчання) 

Кафедра:    Автоматизації енергетичних процесів 

 

 

 

 

м. Харків, 
  2016 рік 



 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
1. Фізика – розділ теорії електромагнітного поля, закони електромагнітної індукції  

2. Теоретичні основи електротехніки (закони Ома, Кірхгофа для електричних ланцюгів) ; 
теоретичні основи електротехніки – основні закони, елементи та параметри електричних мереж; 
властивості та методи розрахунку лінійних кіл, перетворення лінійних електричних схем; колові 
діаграми, розрахунок трифазних кіл ; аналіз загальних властивостей 4-х полюсника; 
електричні кола з розподіленими параметрами, теорія електромагнітного поля, поверхневий 
ефект 

3.Вища математика –диференційне обчислення функції однієї змінної; визначення матриці та 
системи лінійних рівнянь 

4. Основні принципи виробництва розподілу та споживання електричної енергії: основні 
принципи виробництва електроенергії, структурних технологічних схем станцій різного типу, їх 
впливу на навколишнє середовище. Особливості режимів роботи електростанцій в системі. 
Основи аналізу режимів та проектування електричних мереж та систем 

 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
1. Теорія та розрахунок параметрів режимів СЕП 
2. Основне електрообладнання, електричні апарати струмоведучі частини в енергообєктах 
3. Захист та автоматизація енергосистем 
 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
знати: Знати методи розрахунку електроенергетичних об’єктів: обчислювати втрати 

потужності, напруги та енергії знати технологію виробництва електроенергії. Знати типи 
електричних станцій. Знати особливості роботи станцій, електричних мереж та споживачів в 
системі................... 

вміти: . Вміти проаналізувати структуру електроенергетичних систем, вміти складати 
схеми заміщення  лінії та трансформатора, а також визначати їх параметри та ін. Вміти робити 
порівняльну характеристику конфігурацій мереж різного типу. вміти будувати графіки 
навантажень та розраховувати основні техніко-економічні показники. Знаючи показники якості 
електричної енергії і її вплив на роботу електроприймачів, вміти вжити необхідних оптимальних 
заходів для покращення їх роботи .Вміти застосовувати зниження рівнів струму для підвищення 
економічності  та надійності систем електропостачання.................. 
Володіти: 

1. Основними методами розрахунку техніко-економічних показників роботи електричних 
мереж та станцій 

2. Методами  розрахунку електричної частини електричних станцій та мереж 
 
 
 
 
 
 
 

3.Зміст робочої програми 
Модуль №1 

Змістовий модуль 1. 
Вибір та розрахунок основних параметрів обладнання підстанцій 

 Тема 1 Завдання на основні етапи проектування електричної мережі. 

Тема 2 Вибір номінальної напруги електричної мережі. 

Тема 3 Вибір та розрахунок потужності  пристроїв, що компенсують та 
трансформаторів 

 



    Змістовий модуль №2 
Вибір та розрахунок основних параметрів обладнання ліній 

Тема 4 Вибір та розрахунок перерізу дротів повітряних ліній. 
Тема 5 Складання схем заміщення ліній електропередач та трансформаторів і 
розрахунок їх параметрів. 
 

Тема 6 Визначення втрат напруги, потужності, електричної енергії у варіантах 
схем електричної мережі 
 

Змістовий модуль № 3 
ТЕР та обрання оптимального варіанту схеми 

Тема 7 Порівняння варіантів з однаковою та різною надійністю. 
Тема 8 Розрахунок оптимальної мережі у екстремальних режимах (max, min та 
ПАР). 

  Модуль 2     
8 семестр 

 
Змістовий модуль 1. Розробка структурних схем електричних станцій та 
підстанцій. 

 
Тема 1. Розрахунок 1 варіанту структурної схеми електричних станцій різного 
типу та вибір типу синхронних генераторів та блочних трансформаторів. 
Тема 2. Складання 2 варіанту структурної схеми електричних станцій. 
Тема 3. Розрахунок перетоків потужності через трансформатор зв’зку для двох 
варіантів структурних схем. 
Тема 4. Складання структурної схеми підстанції та розрахунок кількості та 
потужності трансформаторів підстанції. 
 
Змістовий модуль 2. Техніко економічне порівняння варіантів структурних схем 
електричних станцій та підстанцій. Розрахунок струмів к.з. для обраного варіанту 

структурної схеми. 
 
Тема 1. Розрахунок втрат потужності та електроенергії у силових 
трансформаторах. 
Тема 2. Розрахунок капітальних вкладень та витрат на будівництво та 
експлуатацію елементів схем електричних станцій та підстанцій. 
Тема 3. Розрахунок струмів трифазного к.з. Розрахунок струмів однофазного к.з. 

 
Змістовий модуль 3. Вибір електричних апаратів та струмоведучих частин. 

 
Тема 1. Умови вибору та перевірки високовольтних вимикачів. 
Тема 2. Умови вибору та перевірки роз’єднувачів. 
Тема 3. Умови вибору та перевірки вимірювальних трансформаторів струму та 
напруги. 
Тема 4. Умови вибору та перевірки збірних шин. 

 



Змістовий модуль 4. Схеми електричних з’єднань розподільчих пристроїв 
електричних станцій та підстанцій. Компоновка розподільчих пристроїв різних 
напруг електростанцій та підстанцій. 

 
Тема 1. Схеми для РП 6, 10 кВ. 
Тема 2. Схеми для РП 35-750 кВ електростанцій. 
Тема 3. Схеми електричних з’єднань підстанцій. 

 
Модуль 3 

 
Змістовий модуль 1. 

Основні положення освітлювальної системи 

Елементи освітлювальних установок 
 

Тема 1 Основні поняття, величини та одиниці. 

Основи світлотехнічних вимірювань 

Тема 2 Теплові джерела світла. 

Теорія теплового випромінювання.  

Тема 3 Газорозрядні джерела світла. 

 Процес електричного розряду у газах та парах металів механізми виникнення 
світлових випромінень. Газорозрядні лампи низького тиску.  Газорозрядні лампи 
високого тиску. Конструкція, електричні та світлові характеристики ламп різних 
типів. 

 Тема 4 Світлодіоди 

Тема 5 Освітлювальні прилади.  
Світильники та прожектори. Призначення освітлювальної арматури та матеріали 
для її виготовлення. 
Основні характеристики світильників: крива сили світла, захисний кут, коефіцієнт 
корисної дії,. Класифікація світильників. 
 

Змістовий модуль №2 
Загальні положення проектування 

Тема 6 Основні положення розрахунку освітлювальних установок 

Обсяг та зміст проектних матеріалів, технічний проект, робочі креслення. Основні 
вимоги до освітлювальних установок. Принципи нормування параметрів 
освітлювальних установок. Світлотехнічна частина освітлювальної установки. 
Вибір джерел світла, системи освітлення, освітленості та коефіцієнта запасу. 
Вибір світлового приладу за умовами середовища, вимогами світлорозподілу та 
економічними параметрами. Розміщення світильників.  
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